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ABSTRAK 

Usia dewasa merupakan tahap perkembangan yang dimulai saat anak pertama 

meninggalkan rumahnya. Masalah kesehatan bersifat kronis yang muncul pada tahap ini 

adalah hipertensi, salah satu terapi non farmakologi yaitu hidroterapi rendam kaki di air 

hangat. Hidroterapi rendam kaki air hangat dengan suhu 39 C – 40 C dilakukan 3x selama 

tekanan darah masih tinggi, Dalam satu kali dilakukan 15 menit – 30 menit jadi dalam sehari 

45 menit - 60 menit , dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi hangatnya 

air menyebabkan sirkulasi darah menjadi lancar . Tujuan studi kasus ini adalah untuk 

melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan tahap perkembangan keluarga dewasa. 

Studi kasus ini dipilih satu orang sebagai subjek studi kasus yang sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan yaitu tahap perkembangan keluarga dewasa yang mengalami tekanan 

darah tinggi (hipertensi) dengan menggunakan metode pendekatan studi kasus. Pengambilan 

studi kasus ini dilaksanakan di desa Suruhan RT 01/RW 06, Gondangrejo Karanganyar yang 

merupakan wilayah kerja Puskesmas Gondangrejo,waktu pelaksanaan pada tanggal 20 – 25 

februari  2020 dengan 4 kali kunjungan. Setelah dilakukan rendam kaki di air hangat selama 

3 hari dengan durasi 15-30 menit menunjukkan hasil bahwa tekanan darah klien mengalami 

penurunan dari 130/100 mmHg menjadi 120/90 mmHg. Bagi keperawatan dapat digunakan 

sebagai bahan masukan untuk profesi perawat dalam meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi dalam 

tahap perkembangan keluarga dewasa. 

 

Kata kunci         : Keluarga dewasa, asuhan keperawatan keluarga pada tahap  

perkembangan keluarga dewasa. 
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Abstract 

 

Adulthood is a developmental stage that begins when the first child leaves home. The chronic health 

problem that arises at this stage is hypertension. One of the non-pharmacological therapies is 

hydrotherapy soaking the feet in warm water. Hydrotherapy immerses feet in warm water with a 

temperature of 39 C - 40 C performed three times as long as blood pressure is still high. Therapy was 

conducted 15-30 minutes or 45 minutes - 60 minutes/day. It reduces blood pressure in hypertension 

people. Warm water causes blood circulation to be smooth. The purpose of this case study was to 

provide family nursing care with adult family development stages. A person was selected as the 

subject according to the criteria for the developmental stage of an adult family with high blood 

pressure (hypertension). This case study was conducted in the village of Suruhan RT 01 / RW 06, 

Gondangrejo Karanganyar, which is the working area of the Gondangrejo Health Center. The 

implementation was on 20th-25th February 2020 with four times visits. After immersing the feet in 

warm water for three days with a duration of 15-30 minutes, it showed a reduction in blood pressure 

from 130/100 mmHg to 120/90 mmHg. These results could be used as data for nurses in improving 

the quality and professionalism of family nursing care with hypertension in the developmental stage 

of adult families. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan keluarga 

dengan tahap perkembangan 

dewasa merupakan tahap 

perkembangan yang dimulai saat 

anak pertama meninggalkan 

rumahnya. Lamanya tahap ini 

tergantung pada jumlah anak dalam 

satu keluarga atau jika anak yang 

belum berkeluarga dan tetap tinggal 

bersama orang tua. Tujuan utama 

pada tahap ini adalah 

mengorganisasi kembali untuk tetap 

berperan dalam melepas anak untuk 

hidup mandiri. Keluarga 

mempersiapkan anaknya yang 

tertua untuk membentuk keluarga 

sendiri dan tetap membantu anak 

terakhir untuk hidup mandiri, 

Membantu orang tua suami atau 

istri yang sedang sakit dan 

memasuki masa tua (Gusti, 2013). 

Pada tahap perkembangan 

keluarga dengan anak dewasa 

didapatkan salah satu masalah 

kesehatan yang muncul yaitu 

hipertensi  Hipertensi atau penyakit 

tekanan darah tinggi adalah suatu 

Keadaan kronis yang ditandai 

dengan meningkatkan tekanan 

darah > 140/90 mmHg. Keadaaan 

tersebut mengakibatkan jantung 

berkerja lebih lambat untuk 

mengedarkan darah keseluruh tubuh 

melalui pembuluh darah. Hal ini 

dapat menganggu aliran darah, 

merusak pembulu darah, bahkan 

menyebabkan penyakit degeneratif, 

hingga kematian (Sari, 2017). 

Hipertensi atau sering 

disebut dengan darah tinggi adalah 

suatu keadaan dimana terjadi 

peningkatan tekanan darah yang 

memberi gejala berlanjut pada suatu 

target organ tubuh sehingga timbul 

kerusakan lebih berat seperti stroke 

(terjadi pada otak dan berdampak 

pada kematian yang tinggi), 

penyakit jantung koroner (terjadi 

pada kerusakan pembuluh darah 

jantung) serta penyempitan 

ventrikel kiri atau bilik kiri (terjadi 

pada otot jantung) (Wijaya dan 

Putri, 2013). 

Hipertensi merupakan salah 

satu faktor risiko yang paling 

berpengaruh terhadap kejadian 

penyakit jantung dan pembuluh 

darah. Proporsi penderita hipertensi 

di seluruh dunia sekitar 1,13 Miliar 

orang (WHO, 2015). 

Pada tahun 2017 American 

Heart Association dan American 

College of Cardiology 

mengeluarkan pedoman hipertensi 



terbaru. Guideline baru ini 

membahas tentang segala 

pengelolaan hipertensi, baik yang 

baru maupun perbaikan dari tahun 

sebelumnya. Diantaranya adalah 

perubahan definisi dan klasifikasi 

hipertensi. Definisi hipertensi dalam 

guideline terbaru adalah “tekanan 

darah dengan Systolic Blood 

Pressure (SBP) ≥ 130mmHg atau 

tekanan darah dengan Diastolic 

Blood Pressure (DBP) ≥ 80mmHg” 

Sebagai update, disebutkan ada 4 

kategori tekanan darah, yaitu: (1) 

Normal; (2) Elevated (3) 

Hypertension: stage 1; (2) 

Hypertension: stage 2. Dalam 

guideline terbaru disebutkan pula 

treatment atau follow up dari setiap 

kategori tekanan darah, serta 

ketentuan dalam penggunaan dan 

konsumsi obat penurun tekanan 

darah.Selain klasifikasi tekanan 

darah, terdapat juga klasifikasi 

Hypertensive Crisis  disebut sebagai 

hypertensive crisis apabila SBP > 

180mmHg dan/atau DBP > 

120mmHg. Ada 2 klasifikasi 

hypertensive crisis, yaitu: (1) 

Hypertensive urgency; (2) 

Hypertensive Emergency (Fauci, et 

al, 2017). 

Berdasarkan World Health 

Organization (WHO) 2015, 

menunjukan sekitar 1,13 Miliar 

orang di dunia menyidap penyakit  

hipertensi , artinya 1 dari 3 orang di 

dunia terdiagnosis hipertensi jumlah 

penderita hipertensi terus meningkat 

setiap tahunya, diperkirakan pada 

tahun 2025 akan ada 1,5 miliar 

orang yang terkena hipertensi dan 

diperkirakan setiap tahunya 10.44 

juta orang meninggal akibat 

hipertensi dan komplikasinya. 

Berdasarkan data Riskesdas 

(2018) 63 Juta lebih penduduk 

Indonesia  penderita Hipertensi, 

prevalensi hipertensi berdasarkan 

hasil pengukuran pada penduduk 

usia ≥18 tahun sebesar 34,1%, 

tertinggi di Kalimantan Selatan 

(44.1%), sedangkan terendah di 

Papua sebesar (22,2%). Estimasi 

jumlah kasus hipertensi di 

Indonesia sebesar 63.309.620 

orang, sedangkan angka kematian di 

Indonesia akibat hipertensi sebesar 

427.218 kematian. Hipertensi 

terjadi pada kelompok umur 31-44 

tahun (31,6%), umur 45-54 tahun 

(45,3%), umur 55-64 tahun 

(55,2%). Dari prevalensi hipertensi 

sebesar 34,1%  diketahui bahwa 

sebesar  8,8% terdiagnosis 

hipertensi dan 13,3% orang yang 

terdiagnosis hipertensi tidak minum 



obat serta 32,3% tidak rutin minum 

obat. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar penderita Hipertensi 

tidak mengetahui bahwa dirinya  

Hipertensi sehingga tidak 

mendapatkan pengobatan. 

Di Jawa Tengah Jumlah 

penduduk usia dewasa yang 

dilakukan pengukuran tekanan 

darah pada tahun 2018 tercatat 

sebanyak 9.099.765 atau 34,60 

persen. Dari hasil pengukuran 

tekanan darah, sebanyak 1.377.356 

orang atau 15,14 persen dinyatakan 

hipertensi/ tekanan darah tinggi. 

Berdasarkan jenis kelamin, 

persentase hipertensi pada 

kelompok perempuan sebesar 15,84 

persen, lebih tinggi dibanding pada 

kelompok laki-laki yaitu 14,15  

persen. pengukuran tekanan darah 

pada tahun 2018 di kabupaten 

karanganyar 4.44 persen  dan 

jumlah ini akan terus meningkat 

jika tidak ditanggulangi  (Riskesdas, 

2018). 

Terapi pada penderita 

hipertensi yaitu dilakukan secara 

farmakologi dan non farmakologi . 

Penatalaksaan farmakologi degan 

obat-obatan anti hipertensi yang 

dapat menimbulkan kerugian yaitu 

efek samping, efek ketergantungan , 

tingginya biaya dan masalah 

lainnya (hidayat, 2014). 

Penatalaksanan non farmakologi 

yaitu mengurangi stress, 

menurunkan tekanan darah antara 

lain terapi tertawa,terapi 

music,relaksasi progresif, yoga dan 

hydrotherapi ( setyoadi & 

kushariyadi 2014) 

Terapi rendam kaki air hangat 

adalah salah satu jenis terapi 

komplementer.  Terapi 

komplementer ini bersifat terapi 

pengobatan alamiah diantaranya 

adalah dengan terapi herbal, terapi 

nutrisi, relaksasi progresif, meditasi, 

terapi tertawa,aromaterapi, dan 

hidroterapi. Berbagai jenis 

hidroterapi ,metode yang umum 

digunakan dalam hidroterapi yaitu 

mandi rendam, stzbath,pijat air, 

membungkus dengan kain basah, 

kompres, merendam kaki 

Hydrotherapi rendam kaki ini 

sangat mudah dilakukan oleh semua 

orang, tidak membutuhkan biaya 

yang mahal, dan tidak memiliki 

efek samping yang berbahaya dan 

sesuai dengan anjuran WHO (World 

Health Organization) 

merekomendasikan penggunaan 

Hydrotherapi rendam kaki sebagai 

pengobatan alternatif untuk 



menurunkan tekanan darah pada 

penderita hipertensi (WHO dalam 

Perry & Potter, 2016) 

Hasil penelitian sudaryati.dkk 

(2019) bahwa hydrotherapi  rendam 

kaki dapat menurunkan tekanan 

darah pada penderita hipertensi 

hangatnya air menyebabkan 

sirkulasi darah menjadi lancar. 

Penderita hipertensi sebelumnya 

dilakukan hydrotherapi  rendam 

kaki air hangat tekanan darah 

sistolik paling rendah 120 mmHg 

dan paling tinggi 160 mmHg dan 

tekan diastolik paling rendah 80 

mmHg dan paling tinggi 110 mmHg 

dan setelah dilakukan hydrohterapi 

menunjukan bahwa sistolik paling 

rendah 110 mmHg dan paling tinggi 

130 mmHg dan tekanan diastolik 

paling rendah 80 mmHg dan paling 

tinggi 100 mmHg. Pelaksanaan 

Hydrotherapi  rendam kaki dengan 

suhu 39 C – 40 C dilakukan 3x 

selama tekanan darah masih tinggi, 

Dalam satu kali dilakukan 15 menit 

– 30 menit jadi dalam sehari 45 

menit - 60 menit. 

Penggunaan media air  dalam  

penatalaksanaan hipertensi baik 

untuk digunakan, karena air hangat 

mempunyai dampak fisiologis bagi 

tubuh manusia. Oleh karena itu, 

penderita hipertensi tidak perlu 

menggunakan obat-obatan kimia, 

tetapi dapat menerapkan cara 

nonfarmakologi menggunakan 

metode yang lebih mudah dan 

murah yaitu dengan menggunakan 

hydrotherapi rendam kaki yang 

dapat dilakukan oleh penderita 

hipertensi dirumah. Bertujuan untuk 

menstabilkan atau menurunkan 

tekanan darah pada penderita 

hipertensi yang secara fisiologis air 

hangat dapat melebarkan pembuluh 

darah (Perry & Potter, 2016). 

 

 

METODE PENELITIAN 

  Berdasarkan hasil studi dapat 

diketahui bahwa saat pengkajian awal  

yang berfokus pada hipertansi yang 

dialami oleh Ny.W  sejak 1 tahun dan 

Ny.W menjaga tekanan darah tetap 

stabil dengan tidak mengkonsumsi 

makanan yang terlalu asin, Ny.W 

mengatakan tidak pernah 

mengkinsumsi obat hipertensi , jika 

ada anggota yang sakit hanya 

membelikan obat di warung, tidak 

pernah pergi ke layanan kesehatan ,  

hasil pengukuran tekanan darah Ny.W 

140/100 mmHg.Tahap perkembangan 

Tn. P yang belum terpenuhi adalah Tn. 

P masih memiliki 2 orang anak yang 

masih sekolah dan belum menikah. 



 Diagnosa Keperawatan 

  Dari hasil pengkajian dengan 

metode wawancara didapatkan 

DataSubjektif:Ny. W mengatkan 

belum tau cara mengatasi hipertensi , 

Ny. w mengatakan Tn. P dan 

keluarganya memutuskan untuk 

membeli obat di warung ketika sakit . 

Ny. W  mengatakan mempunyai 

penyakit hipertensi sejak satu tahun 

yang lalu Data Objektif : TTD : 

140/100 mmHg , N : 77 x / menit , RR 

: 20 X /menit, S : 36, 2 c. Untuk 

menegakan diagnosa keperawatan 

yang sesuai data diatas yaitu: 

manajemen kesehatan ketidak 

efektifan (D.0115). 

  Dari hasil pengkajian 

diagnose kedua didapatkan Data 

Subjektif: Ny. W mengatakan tidak 

pernah pergi kelayanan kesehatan, 

Ny. W mengatakan tidak penah 

mengkonsumsi obat, Ny. W 

mengatakan suka makan-makanan 

yang asin. Data Objektif Ny. W tidak 

mengkonsumsi obat ,TTD : 140/100 

mmHg Untuk menegakan diagnose 

keperawatan yang sesuai data diatas 

yaitu: Pemeliharaan kesehatan tidak 

efektif (D.0117). 

  Hasil skoring prioritas 

diangnosa keperawatan adalah  

manajemen kesehatan tidak efektif 

(D.0115) yaitu: kriteria sifat masalah 

Aktual dengan skor 3, bobot 1 

diperhitungkan  = 1, kemungkinan 

masalah dapat di ubah sebagian 

dengan skor 1, bobot 2, perhitungan 

 =1,kemungkinan masalah dapat 

dicegah, dengan skor 3 , bobot 1, 

perhitungan = 2/3, kriteria 

menonjolnya masalah yaitu masalah 

dirasakan dan harus segera ditangani 

dengan skor 0, bobot 2, perhitungan  

2/2 X2 =2 , Total keseluruhan dari 

scoring prioritas masalah adalah 4 2/3  

 

Hasil Intervensi Keperawatan 

  Setelah ditegakan diagnose 

keperawatan pada klien hipertensi, 

dilakukan intervensi keperawatan 

dengan tujuan umum adalah 

diharapakan ada penurunan tekanan 

darah setelah dilakukan tindakan 

keperawatan 4x kunjungan. 

diharapkan klien dan keluarga 

menunjukan manajemen kesehatan 

meningkat  tentang masalah 

kesehatan. Keluarga mampu 

mengenalmasalah, intervensi: edukasi 

kesehatan (luaran.12383) identifikasi 

kesiapan kemampuan menerima 

informasi (mengajarkan terapi 

hidroterapi air hangat),. Keluarga 

mampu memutuskan, intervensi: 

Dukungan perawatan diri (I11348) 



metoring TTV dan diskusikan dengan 

keluarga untuk merubah pola 

hidup.Keluarga mampu merawat, 

intervensi: Pelibatan keluarga 

(I.14525) ajurkan kepada keluarga 

untuk memberi dukungan. Keluargaa 

mampu memodifikasi lingkungan, 

intervensi: mobilisasi (I13483).  

keluarga setiap pagi dan sore 

membersihkan rumahnya dengan 

menyampu lantai. Keluarga mampu   

memanfaatkan fasilitas pelayanan 

kesehatan, intervensi: Rujukan 

(I.12473) keluarga sudah 

menggunakan fasilitas kesehatan 

dengan peiksa kepuskesmas atau 

fasilitas kesehatan lain.  

Hasil Implementasi Keperawatan 

  Setelah dilakukan intervensi 

keperawtan keluarga, maka dilakukan 

implementasi sesuai yang telah 

direncanakan dengan 4x kunjungan 

rumah dengan hasil paparan berikutL: 

  Pada kunjungan keluarga 

yang pertama tindakan keperawatan 

yang dilakukan pada Ny. W  hari 

kamis, 20 Februari 2020 membina 

hubungan saling percaya,dan 

meberikan informed consent dan 

mengukur tekanan darah klien dengan 

hasil 140/100 mmHg, dan, klien 

menyetujuiti akan dengan 

menandatangan I informed consent 

  Pada kunjungan ke dua 

Jumat, 21 Februari 2020 dilakukan 

tindakan mengukur tekanandarahklien 

( pre) 140/100 mmHg , memberikan 

hidroterapi rendam kaki air hangat 

selama 20-30 menit, menjelaskan 

tentang diet hipertensi, memberikan 

pendidikan kesehatan tentang 

hipertensi, mengukur kembali tekanan 

darah klien (post)135/100 mmHg. 

  Pada kunjungan ke tiga 

senin 24 Februari 2020 dilakukan 

tindakan mengukur tekanandarahklien 

( pre)140/100 mmHg , memberikan 

hidroterapi rendam kaki air hangat, 

mengukur kembali tekanan darah 

klien(post)130/100 mmHg, 

mengajurkan klien untuk tidur lebih 

awal, memberikan pengetahuan 

tentang diet hipertensi, menjelaskan 

kepada keluarga dan klien tentang 

manfaatfasilitas kesehatan. 

  Pada kunjungan ke empat 

selasa, 25 Februari 2020 dilakukan 

mengukur tekanan darah klien 

(pre)130/90 mmHg, memberikan 

hidroterapi rendam kaki air hangat, 

mengukur tekanan darah klien 

(post)120/90 mmHg, mengajurkan 

untuk mengulangi apa yang telah 

diberikan, mendukung keluarga untuk 

membuat keputusan, mengajurkan 

kepada klien dan keluarga untuk 

memanfaatkan fasilitas 



kesehatandengan hasil pengukuran 

tekanan darah 120/90 mmHg 

Hasil Evaluasi Keperawatan 

  Berdasarkan hasil studi, 

diketahui bahwa setelah dilakukan 

implementasi maka penulis 

melakukan evaluasi pada selasa, 25 

Februari 2020, didapatkan data 

subjektif yaitu keluarga Ny.  W dan 

klien mengatakan sudah paham 

tentang hipertensi. Keluarga Ny.W 

mengatkan apabila ada yang sakit 

akan diperiksakan kepelayanan 

kesehatan, dengan data objektif yang 

di peroleh tekanan darah klien 

menurun dari 140/100 mmHg ke 

120/90 mmHg , keluarga terlihat 

paham. 

  Analisi yaitu keluarga 

mampu memenuhi 4 fungsidari 5 

fungsi kesehatan keluarga yaitu : 

Keluarga mampu mengenal masalah, 

Keluarga mampu memutuskan, 

Keluarga mampu merawat, , planning 

yaitu memotivasi keluarga dan klien 

untuk memanfaatkan fasilitas 

kesehatan dan mengunjungi fasilitas 

kesehatan, yang belum terpenuhi yaitu 

Keluarga mampu memodifikasi 

lingkungan karena keluarga tidak mau 

diajak untuk medifikasi lingkunganya. 

SARAN 

  Setelah penulis melakukan 

asuhan keperawatan pada klien 

dengan hipertensi. Penulis ingin 

memberikan masukan positif dalam 

pengolahan klien meliputi : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Keperawatan. 

 Institusi mampu 

memberikan bahan refernsi 

khususnya keperawatan keluarga 

dalam penanganan khasus 

hipertensi sehingga dapat 

menambah pengetahuan 

mahasiswa mengenai hidroterapi 

rendam  kaki air hangat. 

2. Bagi Instansi Pelayanan 

Kesehatan 

Puskesmas dapat 

memberikan pelayanan kesehatan 

yang baik serta menyediakan 

fasilitas atau saran dan prasarana 

yang memadai untuk kesembuhan 

klien, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pelayanan 

yang optimal, serta puskesmas 

dapat mengaplikasikan hidroterapi 

rendam kaki air hangat diwilayah 

Gondangrejo. 

3. Bagi Profesi Perawa. 

Dapat memberikan 

informasi tentang asuhan 

keperawatan keluarga dengan 

kemampuan keluarga untuk 

mencegah dan mengatasi terjadi 

masalah sehingga keluarga lebih 



optimal, memperhatikan serta 

meningkatkan ketrampilan dalam 

memberikan pelaksanakan yang 

lebih baik dan tepat. 

4.  Bagi Penulis. 

Menabah ilmu dan 

wawasan dalam keilmuan 

khususnya dibidang ilmu 

keperawatan keluarga tentang 

penyakit hipertensi. Bagi 

pengembang profesi selanjutnya 

dapat menambah wawasan dan 

salah satu hidroterapi rendam kaki 

air hangat untuk menurunkan 

tekanan darah pada penderita 

hipertensi. 

5.  Bagi Klien dan Keluarga 

Penulisi harapkan dapat 

memberikan pemahaman tentang 

tindakan non farmakologi 

hidroterapi rendam kaki air 

hangat, agar penderita dapat 

memprasktikan aplikasi 

hidroterapi rendam kaki air hangat 

mandiri dirumah secara teratur.  
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